
POLITYKA PRYWATOŚCI  

1. Administratorem danych osobowych – jest Anna Wantuch, właściciel Fotografia RAJ- Anna 
Wantuch ul. Orbitalna 45/13, 67-200 Głogów, NIP 693-194-11-62. Podanie danych 
osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. 

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Fotografię RAJ – Anna Wantuch: 

1) w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

2) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 
potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fotografia RAJ- Anna Wantuch 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

3) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie 
uzasadnionym interesem Uprawnionego (postawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Dane osobowe mogą być udostępniane podwykonawcom Fotografia RAJ – Anna Wantuch, 
czyli podmiotom, z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych: firmy księgowe, prawnicze, 
informatyczne, retuszerzy, kontaktu z klientem, do tworzenia oraz wyświetlania komunikatów 
marketingowych w postaci reklam, przesyłania ofert promocyjnych, przesyłania zdjęć do druku.  

4. Z uwagi na fakt, że wizerunek będzie rozpowszechniany za pośrednictwem Internetu, 
zdjęcie zawierające wizerunek oraz imię i nazwisko mogą być przechowywane na serwerach 
podmiotów trzecich.   

5. Dane nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

6. Fotografia RAJ- Anna Wantuch będzie przetwarzał dane osobowe przez okres, którego 
dotyczy zgoda na rozpowszechnianie wizerunku, a następnie do końca okresu przedawnienia 
potencjalnych roszczeń. 

7. Przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych 
osobowych: 

1) prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

3) prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Fotografia 
RAJ – Anna Wantuch przetwarzała jego dane, a także może żądać usunięcia danych), 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu  

6) prawo do przenoszenia danych  

8.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 7 powyżej, powinni Państwo 
skierować swoje żądanie pod adres e-mail: fotografiaraj@fotografiaraj.pl  


